
Szanowni Państwo,
zwyczajowo przedstawiamy wybrane, najciekawsze informacje i tematy HR z minionego tygodnia. 

SPÓŁKA NIE ODLICZY WYDATKÓW NA IMPREZY INTEGRACYJNE DLA B2B
Podatkowym  kosztem  są  tylko  wydatki  na  integrację pracowników etatowych. Z kolei wydatki poniesione przez firmę 
na organizację spotkań integracyjnych z udziałem kontrahentów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
nie będą mogły być odliczone od przychodu – tak wynika z wyroku NSA (sygn. II FSK 572/22) oraz interpretacji
indywidualnej dyrektora KIS (0111-KDIB2-1.4010.418.2022.2.AP). 

ODMOWA WŁĄCZENIA KAMERKI MOŻE BYĆ NARUSZENIEM OBOWIĄZKÓW
Do  naruszenia  obowiązków  pracowniczych  może  dojść, gdy pracownik odmawia włączenia kamerki podczas spotkań 
z  klientem  czy  w  zespole.  Pracodawca  nie  może  jednak  wymagać uruchomionej kamerki w ciągu całego dnia pracy
– do takich wniosków doszedł sąd w Holandii. Połączenia online z kamerką to forma spotkań bezpośrednich, na których
sprawujący nadzór pracodawca może wymagać obecności, weryfikowanej m.in. poprzez obraz. Pracownik nie może bez
uzasadnienia naruszać ustalonego porządku i organizacji pracy. 

DODATKOWE BADANIA LEKARSKIE DLA PRACOWNIKÓW
Ministerstwo Zdrowia zaproponowało poprawkę do projektu nowelizacji Kodeksu pracy, zgodnie z którą lekarz będzie
miał możliwość skierowania pracownika na dodatkową diagnostykę wykrywającą m.in. nowotwory, cukrzycę lub
choroby serca. Poprawka wkrótce ma zostać głosowana w Sejmie. 

ELEKTRONIZACJA L4 TO SKUTECZNIEJSZE KONTROLE
ZUS przedstawił statystyki kontroli zwolnień lekarskich w III kwartale 2022 r. – było ich 109,1 tys. Oznacza to, że liczba
kontroli spada. Jak jednak przekonuje organ rentowy, kontrole są skuteczniejsze i prowadzą do wydania coraz większej
liczby decyzji wstrzymujących wypłatę zasiłków.

ZMIANA ROSZCZENIA PRACOWNIKA W TRAKCIE PROCESU
Trybunał Konstytucyjny wyrazi swoje stanowisko w kwestii możliwości zmiany roszczenia pracownika z odszkodowania
na przywrócenie do pracy w czasie trwania procesu. Przyjmuje się, że pracownik, który najpierw wniósł o zapłatę
odszkodowania,  a  potem  jednak  zmienia  zdanie  i  chce  przywrócenia  do  pracy, musi otrzymać zgodę pracodawcy. 
TK wypowie się czy taka praktyka jest zgodna z Konstytucją. 

STOPA BEZROBOCIA WE WRZEŚNIU NADAL WYNOSIŁA 2,6%
Wrześniowa stopa bezrobocia w Polsce byłą równa sierpniowej. Plasuje to Polskę na drugim miejscu w UE, za Czechami
(2,2%). Wskaźnik procentowy bezrobotnych w Polsce jest aż o 4 punkty procentowe niższy od średniej z krajów strefy
euro.

Zapraszamy do kontaktu:
Karolina Kanclerz, radca prawny, partner, Sławomir Paruch, radca prawny, partner oraz Oskar Kwiatkowski,
aplikant radcowski, prawnik.

Zastrzegamy, że informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mają charakter ogólny i nie powinny być traktowane jako doradztwo prawne ani stanowić podstawy podejmowania decyzji
biznesowych. Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych informacji bez uprzedniej konsultacji.
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Ufaj i kontroluj: Czy kontrola to zawsze monitoring? - 8 listopada br., godz. 11:00-11:45, online. Więcej: tutaj.
Jesienna Akademia Prawa Pracy z PCS | Littler: Testy trzeźwości po nowemu - co trzeba zrobić, aby nie
narazić się na zarzut złamania przepisów? - 9 listopada br., godz. 10:00-11:00, online. Wiecej: tutaj.
PCS MeetUp: Sygnaliści: anonimowość a poufność - 9 listopada br., godz. 11:00-11:30, online. Więcej: tutaj.
Webinar: Procesy podwyżkowe w warunkach wysokiej inflacji - 10 listopada br., godz. 11:00 – 12:00, online.
Więcej: tutaj. 
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